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Abstract 

 
There is a housing shortage in Sweden and in Stockholm in particular. In the draft budget of 

2013, the Swedish government proposed a series of measures to boost the sublet supply. The 

most important component was the introduction of a new subletting law. 

  

The intention of the new law was to enable homeowners interested in subletting their property 

to get a quick and comprehensive overview of the legal framework for this. A less 

constricting rent control, abolished protection from lease termination and a shortened period 

of termination notice for both landlords and tenants was proposed to increase the incentive for 

subletting as well as making the market more transparent and easier to survey for would-be 

tenants. 

 

Apart from the new law and some resulting changes, a change in the Bostadsrättslagen was 

also proposed, which would have the effect that the boards of local housing associations could 

no longer decline subletting applications on the basis of applicants lacking so called valid 

reasons for subletting.  

 

The new law and the resulting changes were passed but not the change in the 

Bostadsrättslagen, after being subject of criticism from the political opposition and several of 

the committee reports.   

 

In this essay, I investigate how much this has changed the outcome, as far as possible, 

considering that less than six months have passed since the new law was taken into practice. 
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My conclusion is that the fact that the change in the Bostadsrättslagen did not pass will mean 

that a significantly smaller number of subletting deals are made in the region where housing is 

most needed.  
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Sammanfattning 

 
Det råder bostadsbrist i Sverige och särskilt i Stockholm. Under 2012 presenterade regeringen 

en rad åtgärder i budgetpropositionen för 2013 varav den viktigaste var en ny lag, ”Lag om 

uthyrning av egen bostad”. Med den nya lagen skulle privatpersoner som ville hyra ut sin 

lägenhet snabbt kunna få överblick över vilka regler som gäller vid andrahandsuthyrning. 

Med en friare hyressättning, slopat besittningsskydd och kort uppsägningstid från båda sidor 

skulle man öka incitamenten för upplåtelser i andra hand och även göra det lättare för de som 

söker lägenhet att få en överblick över marknaden.  

 

Förutom den nya lagen och några följdändringar föreslogs en ändring i Bostadsrättslagen som 

innebar att styrelsen inte längre skulle kunna kräva att de boende uppvisar beaktansvärda skäl 

i samband med andrahandsuthyrning.  

 

Den nya lagen ”Lag om uthyrning av egen bostad” och följdändringarna röstades igenom men 

ändringen i bostadsrättslagen gick inte igenom, efter att ha kritiserats av många av 

remissinstanserna och oppositionen.  

 

 I den här uppsatsen undersöker jag frågan om vilken skillnad detta gjort för utfallet, i den 

mån det går att sia om detta mindre än ett halvår efter att lagen togs i bruk. Jag kommer fram 

till att den sista ändringen förmodligen kommer innebära att väsentligt färre upplåtelser 

kommer till stånd i den region där behovet är som störst.   
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Förord 
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INLEDNING 

BAKGRUND  

Det är ont om bostäder i Sverige och särskilt i Stockholm, där många människor letar aktivt efter 

en bostad men har svårt att hitta det. Orsaker är lågt bostadsbyggande och en dåligt fungerande 

marknad för andrahandsuthyrning. Det har länge varit på det här sättet och flera regeringar har 

försökt stävja problemet med olika typer av åtgärder. Den här uppsatsen tittar närmare på några 

av åtgärderna som lades fram som förslag under 2012.  

Regeringen publicerade i april 2012 en promemoria som del i underlag till ett lagförslag som 

skulle göra det lättare att hyra ut sin bostad i andra hand. Syftet var att öka rörligheten på 

andrahandsmarknaden, öka utbudet av tillgängliga lägenheter och komma tillrätta med den 

svarta marknaden och göra marknaden synlig och transparent. Lagförslaget bestod i en ny lag, 

”lag om uthyrning av egen bostad” som bland annat möjliggjorde för innehavaren att få täckning 

för sina kostnader för bostaden i samband med uthyrning och avskaffade möjligheten att 

retroaktivt få tillbaka pengar av hyresvärden vid otillåtet hög hyra. Denna nya lag var del i en 

samling lagändringar, som förutom den nya lagen innefattade en ändring av presumtionstiden 

på nybyggen från 10 till 15 år, en höjning av schablonavdraget vid uthyrning av egen bostad från 

21 000 till 40 000, och en ändring av bostadsrättslagen som innebar att man skulle kunna få 

tillstånd från styrelsen även om man inte hade s.k. beaktansvärda skäl vid andrahandsupplåtelse 

och några mindre ändringar som följde av införandet av den nya lagen. Efter diskussioner med 

de andra partierna har alliansens förslag fått revideras och det har inte gått igenom i sin helhet – 

den mest kritiserade delen, den om bostadsrättslagens ändring röstades inte igenom.  Kritiska 

röster har anfört att det är viktigt att behålla kravet på beaktansvärda skäl för att 

andrahandsuthyrningarna skulle bli för många och att det annars skulle bli för svårt för 

bostadsrättsföreningarna att klara sin förvaltning. Finns det bäring i det påståendet?  

Den här uppsatsen syftar till att granska de delar av regeringens förslag som syftade till att öka 

utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet. Var regeringens förhoppningar om att detta 

skulle leda till att man får loss många lägenheter realistiska? Vad skulle ha hänt om tillstånd för 

andrahandsuthyrning inte hade behövts av föreningarna? Vad skulle det lett till för 

bostadsrättsföreningarna om förslaget godkänts i sin helhet?   

Jag tittar alltså på tre olika varianter, först och främst scenariot så som det blev efter lagens 

ikraftträdande februari 2013 (alternativ A) och alternativ B, scenariot att förslaget godtagits i sin 
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helhet, inklusive ändringen i bostadsrättslagen, och alternativ C: nollalternativet, alltså om inget 

alls hade förändrats.  

SYFTE OCH AVGRÄNSNING  

Jag har granskat innehållet i de förslag som regeringen lade fram 2012 och som syftar till att öka 

antalet andrahandsupplåtelser, och försöker utreda vad de rimligen skulle kunna leda till både 

avseende antalet upplåtelser och avseende bostadsrättsföreningars situation om det genomförts 

i sin helhet (alternativ B), jämfört med nollalternativet och det förslag som gick igenom 

(alternativ A).  

På vilket sätt ändras rimligen prognoserna för lagens utfall på bostadsmarknaden, nu när inte 

ändringen i bostadsrättslagen gått igenom? Och vad skulle det lett till för 

bostadsrättsföreningarna om förslaget godkänts i sin helhet?   

Förutom detta tittar jag enskilt på nollalternativet och beaktar konsekvenserna av att ha kvar 

det systemet. 

Som framgår av inledningen tittar jag alltså på tre olika varianter: 

1) Alternativ A. Ändrade regler om hyra och besittningsskydd enligt vad som antogs 

våren 2013.  

 

2) Alternativ B. Scenariot att även lagändringen i Bostadsrättslagen gått igenom. Vad 

skulle hänt om tillstånd för andrahandsuthyrning inte hade behövs av föreningarna? 

 

3) Nollalternativet, alternativ C. De gamla reglerna. Hyressättning och villkor enligt 12 

kap. jordabalken för alla andrahandsupplåtelser. Detta är det alternativ jag bedömer 

förändringarna mot. 

När det gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätter förs ingen statistik på hur vanligt det är 

med andrahandsuthyrningar. Det är därför svårt att avgöra hur stor andrahandsmarknaden är i 

Sverige. Det är också svårt att avgöra hur vanligt det är att bostadsrättsinnehavare avstår från 

att hyra ut sina lägenheter på grund av hinder i lagstiftningen, ex. på grund av att de inte får 

tillstånd från styrelsen eller att de inte vill hyra ut för att de inte får täckning för sina kostnader. 

Bristen på tillförlitligt statistiskt underlag gör att jag i denna uppsats rör mig med ganska grova 

uppskattningar kring hur många lägenheter detta kan komma att handla om. 
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Det är svårt att i exakta siffror uppskatta den eventuellt ökade kvantiteten av 

andrahandsuthyrningar som de olika alternativen leder till. Den här uppsatsen syftar inte till att 

ge några exakta svar på hur många andrahandsuthyrningar respektive alternativ leder till utan 

istället vilka tendenser i beteende vi sannolikt får se hos konsument och säljare på 

andrahandsmarknaden utifrån de olika förutsättningarna i scenarierna.   

 

METOD  

Jag har använt mig av lagtexten och studerat regeringsdokument som rör arbetet med 

lagförslaget: Budgetpropositionen för 2013 (2012/13:1 Utgiftsområde 18), Civilutskottets 

betänkande (2012/13:CU3), promemorian ”Ökad privatuthyrning av bostäder”, 

Hyresbostadsutredningen (2012:25) samt artiklar och böcker i ämnet.  

Jag har även tittat på förarbeten till befintlig lagstiftning till andrahandsuthyrning och då särskilt 

bostadsrättslagen, och läst på om den praxis som gäller i hyresnämnden för ärenden om 

andrahandsuthyrning.  

Jag har även gjort en mindre enkät där jag fått svar från 10 bostadsrättsföreningar på frågor som 

rörde deras andrahandsuthyrning. Undersökningen, med sitt lilla urval, gör inte anspråk på att 

vara representativ utan är bara exemplifierande. Orsaken till att jag gjorde enkäten var att det 

helt saknades undersökningar som ställde frågor om hur föreningarna själva uppfattar och 

ställer sig till andrahandsuthyrning. För att kunna skapa mig en bild av detta ringde jag till 10 

bostadsrättsföreningar i Solna inom ett område som jag själv kände bra till. Jag såg till att få en 

viss spridning på både typen av område och storleken på fastighet. 

BOSTADSBRIST 

 

Det råder bostadsbrist i Sverige och särskilt i storstäderna, framför allt i Stockholm. Detta går ut 

över näringslivet i regionen, som får svårt att rekrytera rätt folk, och över de många unga som 

har svårt att flytta hemifrån. Människors möjligheter att arbeta, studera, bilda familj, och delta 

fullt ut i samhällslivet påverkas1. Antal kommuner som uppger att de lider brist på bostäder 

ökar, enligt Boverkets undersökning 2012. Samtidigt har det antal kommuner som uppgett att 

de har överskott på bostäder minskat. När det gäller kommuner med bostadsbrist är det i 

                                                             
1 Boverket, 2012:18, s. 66 
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huvudsak hyresrätter som saknas. Boverket menar att detta bör åtgärdas bland annat genom att 

bygga fler bostäder av varierande slag, men framför allt hyresrätter av mindre modell. 

Bostadsbrist är ett komplext begrepp. I generella termer kan bostadsbrist definieras som ”ett 

tillstånd där någon eller några människors boendestandard än lägre än vad som är önskvärt 

enligt någon norm”2 Vad som bestämmer normen kan diskuteras. Om man ser på bostadsbrist ur 

ett politiskt perspektiv så råder bostadsbrist när det finns människor vars boendestandard är 

lägre än behoven, så som de definieras av politikerna3. Enligt det marknadsmässiga synsättet 

talar man om bostadsbrist när det inte finns bostäder som svarar mot den boendestandard som 

ett antal människor kan och vill betala för. I den här uppsatsen använder jag mig av den 

marknadsmässiga definitionen av bostadsbrist.  

I slutet av år 2012 stod det c:a 400 000 personer i Stockholms bostadskö4. Alla dessa står i kö för 

en lägenhet vars hyra värderats enligt bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprincipen innebär att 

lägenheten ska ha en hyra som motsvarar hyran för lägenheter med kollektivt framförhandlad 

hyra som har jämförbart bruksvärde. (Innan 2011 var det lägenhetshyrorna i allmännyttan som 

var måttstocken för detta.) Hyran som bestämts enligt bruksvärdesprincipen är i Stockholm 

lägre än marknadshyran, alltså vad folk är beredda att betala. Bruksvärdesprincipen håller nere 

hyrorna på bostäder samtidigt som efterfrågan på alla former av boende är stor. På grund av 

skillnaden mellan vad folk är beredda att betala och det som man faktiskt får ta ut så 

förekommer utjämnande betalning ”under bordet”. Det rör sig om en svart marknad och det är 

svårt att uppskatta hur stor den är. Antal köande är alltså inte ett mått på hur många personer i 

Stockholm som saknar tak över huvudet. Det är inte bara personer som saknar bostad som står i 

bostadskön, utan även de som önskar förmånen att få bo i en hyresreglerad lägenhet. Med den 

definition av bostadsbrist jag använder mig av i den här uppsatsen, den marknadsmässiga, är 

antal köande alltså ett mått på hur många som vill kan och vill betala för en hyresreglerad 

lägenhet.  

Enligt ekonom Klas Eklund är det skillnaden mellan vad människor är beredda att betala och det 

reglerade priset som utgör bostadsbristen, se grafen nedan5. 

                                                             
2 Bengtsson, 1992 s. 12, Boverket 2012:18 s. 25 
3 Bengtsson, 1992 s. 12 
4 Sthlm stads bostadsförmedlings hemsida, 2013 
5 Eklund, 2004, s. 71 



10 
 

 

När pristaket är satt under jämviktspriset, alltså lägre än där utbud möter efterfrågan, hindras 

priset från att reglera efterfrågad och utbjuden kvantitet. Detta är en av orsakerna till att vi har 

sett ett lågt byggande av hyresrätter – hyresregleringen gör att det är mindre lönsamt att både 

bygga lägenheter och hyra ut rum/lägenheter i andra hand, samtidigt som hyrestaket höjer 

efterfrågan markant6. Fler väljer istället att bygga bostadsrätter och småhus, där möjligheten att 

få mer betalt är bättre.  

Hyresregleringen infördes under andra världskriget för att man då ansåg att det behövdes en 

kristidslagstiftning då byggandet låg nere7. På den tiden innebar hyresregleringen att varje 

lägenhets hyra fixerades och inte fick överskridas annat än i samband med generella 

hyreshöjningar. Denna reglering avsågs bli tillfällig men kvarstod länge, först på 50-talet började 

den avvecklas för stora kategorier av lägenheter och 1975 avskaffades den helt. Parallellt 

infördes bruksvärdessystemet (från 1969) som är kvar än idag, och som också är en typ av 

hyresreglering. Hyresregleringen som infördes 1942 avsågs bli tillfällig men en form av den är 

alltså kvar än idag.8 Då och då läggs det fram förslag om att införa marknadshyror men det har 

inte gått igenom, det är svårt att få genomslag politiskt för ett sådant förslag.  

ÅTGÄRDER MOT BOSTADSBRISTEN 

 

Den mest efterfrågade åtgärden för att komma till rätta med bostadsbristen är att bygga nytt. 

Detta är en långsiktig åtgärd, processen tar flera år från planering till inflyttning. Att öka 

omsättningen i och användandet av det befintliga beståndet är en mer kortsiktig åtgärd som ger 

                                                             
6 Eklund, 2004, s. 71 
7 Bengtsson et al, 2007, s. 23 
8 Wikipedia.se, ”Hyresregleringar i Sverige” 
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tydliga effekter direkt. Här tar jag upp statistik kring byggande men även de juridiska åtgärder 

som presenterats som syftar till att öka utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet.  

 

BYGGANDE 

Sverige har haft ett lågt byggande i många år och resultatet är att det saknas bostäder framför 

allt i tillväxtregionerna. Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa 

och under de sex åren fram till 2012 ökade befolkningen med 200 000 personer. Länsstyrelsen 

bedömer att byggandet behöver fördubblas för att möta befolkningsökningen på 35 000 

personer per år.9 Idag ligger byggandet på c:a 25 000 bostäder per år för hela Sverige10.  

 

 

Kommunerna har på senare år angett höga produktionskostnader tillsammans med svag 

inkomstutveckling som orsak till det låga bostadsbyggandet11.  

 

ANDRA ÅTGÄRDER (PROP. 2012/13:1, UTGIFTSOMRÅDE 18) 

Andra åtgärder som vidtagits är några lagförslag som presenterades av regeringen under 2012.  

 

UTHYRNING AV EGEN BOSTAD 

Det viktigaste är den nya lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (se bilaga 1) som skall 

användas i de fall en privatperson vill hyra ut hela eller delar av sin bostad, som tidigare 

                                                             
9 Proposition 2012:13/1, s. 60 
10 Boverket, s. 16 som i sin tur hämtat från: SCB: Folk- och bostadsräkning 1965,1970,1975,1985 och 
1990; Fastighetstaxering 2010 och 2011 och Färdigställda lägenheter. Egna beräkningar 
11 Proposition 2012:13/1, s. 39 
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reglerades av hyreslagen, JB 12 kap. En av de viktigaste sakerna som skiljer denna nya lags 

bestämmelser från JB 12 kap. är att hyresvärden har rätt att få täckning för sina kostnader utan 

hänsyn till bruksvärdesprincipen, och att besittningsskyddet försvinner för den här typen av 

upplåtelser.  

Det förslag på lag som Justitiedepartementet presenterade i promemorian ”Ökad privat 

uthyrning av bostäder” skickades på remiss till Lagrådet och den lag som senare antogs på 

rekommendation av Lagrådet skiljer sig inte väsentligt från ursprungsversionen. Man har låtit 

förtydliga att besittningsskyddet är borta och man har låtit det vara så att avtal som inte 

tidsbestämts löper ”tills vidare”, istället för som det från början var skrivet löpa på ett år.  

 

ÖKAD RÄTT ATT HYRA UT BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND (BRL 7:11) 

I BRL 7:11 återfinns regler för vad som krävs för att få tillstånd för andrahandsuthyrning. Den 

som får avslag på sin ansökan om andrahandsuthyrning kan vända sig till hyresnämnden, som 

beviljar uthyrning om beaktansvärda skäl för uthyrningen kan uppvisas och om styrelsen inte 

haft befogade skäl att vägra samtycke.   

Ytterligare ett lagförslag som presenterades var att låta bostadsrättsinnehavare hyra ut sina 

lägenheter utan att behöva redovisa beaktansvärda skäl. Styrelsen behåller då sin rätt att neka 

rätt till andrahandsuthyrning om de har befogad anledning att motsätta sig detta, t.ex. om det 

skulle vara till stor nackdel för föreningen, men skulle i och med detta förslag inte kunna kräva 

att medlemmen har s.k. beaktansvärda skäl för uthyrningen. 

Detta förslag röstades ner i Civilutskottets betänkande och även senare i riksdagen. Förslaget 

från propositionen i BRL 7:11 återfinns i bilaga 2.  

ÖVRIGA ÅTGÄRDER 

Förutom de åtgärder som jag nämnt under de tidigare rubrikerna lade man även fram ett förslag 

om att höja schablonavdraget vid uthyrning av egen bostad från 21 000 till 40 000 kr per år. I 

propositionen fanns ytterligare lagförslag för att stimulera byggandet av hyresrätter. Jag nämner 

dessa här men kommenterar dem inte vidare eftersom fokus för uppsatsen är begränsat till de 

politiska åtgärder som syftar till att öka utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet.  

Övriga åtgärder innefattade en förlängning av presumtionstiden på hyror för nybyggen från 10 

till 15 år, en sänkning av fastighetsavgiften med 0,1 procentenheter, en sänkning av 
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fastighetsskattens takbelopp, samt att ta bort fastighetsavgiften helt för nyproduktion de första 

15 åren.  

KONSEKVENSANALYSEN ENLIGT PROPOSITIONEN 

Dessa lagförslag lades fram som en ”paketlösning” i budgetpropositionen för 2013. Lag 

(2012:978) om uthyrning av egen bostad har antagits och trädde i kraft 1 februari 2013. 

Ändringen i bostadsrättslagen har inte antagits. (Alla lagändringar som är listade under ”övriga 

åtgärder” har antagits.) 

Vad trodde man detta skulle leda till? Enligt Hyresbostadsutredningens betänkande SOU 

2012:25 skulle det leda till 40 000 nya upplåtelser. Man förutsade att utbudet av lägenheter i 

attraktiva områden skulle öka, och att hyrorna skulle bli högre för upplåtelser i områden med 

bostadsbrist. Man hoppades även att marknaden skulle bli mer transparent, och att man skulle 

få se en öppnare marknad för andrahandslägenheter där hyresgästen lätt skulle kunna jämföra 

olika alternativ12. Man trodde inte att det skulle få några effekter på marknaden för ägt boende, 

eftersom det med de nya reglerna inte lönar sig att köpa en lägenhet i spekulativt syfte, för att 

kunna hyra ut den.  

Man räknade med ett ökat antal ärenden vid hyresnämnderna, pga. fler uthyrningar. Man antog 

att av de totalt uppskattade 40 000 nya upplåtelserna skulle c:a 1000 av dessa kunna hamna i 

hyresnämnden. Man räknade med att skatteintäkterna för beskattade intäkter i samband med 

privatpersoners andrahandsuthyrning skulle öka med 200 miljoner förutsatt nämnda ökning i 

antalet upplåtelser13.  

Samtidigt var regeringen noga med att i propositionen påpeka att man inte kunde göra några 

exakta uppskattningar om hur många lägenheter det rörde sig om. Man menade att mycket 

tydde på att det finns ett betydande antal lägenheter som är obebodda eller utnyttjas i liten 

utsträckning, och framhöll att denna delmarknad i Sverige framstår som outvecklad om man 

jämför med andra länder. Oavsett antalet upplåtelser som kommer till stånd på grund av 

lagändringen så menade man dock att det fanns ett behov av att skapa enklare och tydligare 

regler inom detta område, så att marknaden blir synlig och kommer i balans.14 

 

 

                                                             
12 Proposition 2012:13/1, s. 75 
13 Proposition 2012:13/1, s. 75 
14 Holmqvist & Thomsson, s. 13-14 
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LAGEN OM UTHYRNING AV EGEN BOSTAD 

 

Lagstiftningsarbetet började med att regeringen tillsatte en speciell utredning 2011 för att 

analysera hur bostadsmarknaden för uthyrning av bostäder skulle kunna utvecklas. Denna 

utredning kom att kallas Hyresbostadsutredningen (SOU 2012:25). Med denna utredning som 

underlag upprättade Justitiedepartementet en promemoria med ett lagförslag för en ny separat 

lag som skulle gälla vid privata upplåtelser av egen bostad och vara mer lättöverskådlig och 

fördelaktig för hyresvärden än hyreslagen. Promemorian hette ”Ökad privatuthyrning av 

bostäder”. Promemorian och Hyresbostadsutredningen remissbehandlades tillsammans under 

2012 och mynnade ut i det slutliga lagförslag som presenterades i propositionen.  Lagrådet 

föreslog några mindre ändringar i lagstiftningen som godtogs, och civilutskottet röstade i sin 

remissbehandling ner förslaget om ändringen i Bostadsrättslagen.12  

TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Den nya lagen som trädde i kraft i februari 2013 gäller egen bostad, men inte 

andrahandsuthyrning av hyresrätt. För andrahandsuthyrning av hyresrätter gäller fortfarande 

reglerna i JB 12 kap. Den nya lagens tillämpningsområde avser alltså andrahandsuthyrning av 

bostadsrätter, småhus, möblerade och omöblerade rum i egen bostad, ägarlägenheter och villor.  

Tanken är att lagen ska tillämpas vid uthyrning av den egna bostaden men inte när det gäller 

uthyrning i större skala, därför tillämpas den bara för en uthyrning per person. Alla upplåtelser 

med samma hyresvärd utöver denna första uthyrning faller under det regelverk som finns i 

Hyreslagen. Man bedömde att det var olämpligt att man skulle kunna ta ut en högre hyra vid 

uthyrning av hyresrätt eftersom det inte ligger någon investering och risktagande bakom 

innehavet av en hyresrätt15 och vidare att uthyrning inom ramen för den nya lagen skulle 

begränsas till en upplåtelse, för att undvika att man köper upp lägenheter enbart för att hyra ut. 

Det avtal som träffas gäller på obestämd tid om inte annat avtalas. Det kan alltid sägas upp när 

som helst, detta även om man valt att ha ett tidsbestämt avtal. Hyresvärden har tre månaders 

uppsägningstid och hyresgästen har en månad. Skälet för asymmetrin här är att hyresgästen lätt 

ska kunna byta bostad om man hittar ett mer fördelaktigt avtal någon annanstans, och inte 

behöva hamna i en trängd situation som kan bli fallet med alltför kort uppsägningstid från 

hyresvärdens sida16 

                                                             
15 Holmqvist & Thomsson, s. 15 
16 Proposition 2012:13/1, s. 69 
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Man har valt att inte ha något besittningsskydd i denna nya lag. En hyresgäst som blir uppsagd 

måste alltså alltid flytta, och har man tidsbestämt avtalet till exempel ett år så måste hyresgästen 

flytta när tiden löpt ut, oavsett om man sagt upp avtalet eller inte. Hyresgästen är inte 

garanterad en förlängning av avtalet. Detta för att stimulera nya upplåtelser, hyresvärden ska 

kunna vara säker på att kunna avsluta hyresförhållandet och då få behålla sin lägenhet17. 

FRIARE HYRESSÄTTNING 

Den nya lagens tredje paragraf säger att man som uthyrare får ta ut en högre hyra än vad som 

tidigare var fallet när alla hyror skulle följa bruksvärdesprincipen. Om en hyresgäst anser att 

hyran är för hög kan han eller hon ansöka hos hyresnämnden och få saken prövad. 

Hyresnämnden skall då fastställa hyran till ”ett belopp som inte påtagligt överstiger 

kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden”. När det gäller kapitalkostnaden är den 

beräknad på en ”skälig” avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. En skälig 

avkastningsränta är inte exakt definierad men framställs i propositionen som en ränta ett par 

procentenheter över Riksbankens styrränta. Vid tiden när propositionen presenterades 

motsvarade detta ungefär 4 %.  

Man tar inte hänsyn till hur mycket lån ägaren har för bostaden eller vad köpeskillingen på 

bostaden varit. I och med att personen har bundit upp pengar i bostaden anses att han eller hon 

bör få ersättning för denna kapitalkostnad18. 

Med ett slumpmässigt gjort räkneexempel kan illustreras skillnaden mellan de olika 

hyresnivåerna, bruksvärdeshyra och kapitalkostnadstäckande hyra. Om man räknar till exempel 

på vad en tvåa på c:a 50 kvm i Solna utanför Stockholm skulle få för hyra, skulle det till exempel 

se ut så här: Bruksvärdeshyran på en sådan lägenhet är 5400 kr19. En bostadsrätt av samma slag 

i samma område betingar c:a 1,9 miljoner och har en månadsavgift till föreningen på 3100 kr20. 

En skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde kan antas vara 4 % enligt ovan. (1 900 

000 * 0,04)/12 = 6 333 kr per månad, detta är alltså kapitalkostnaden. Till detta kommer 

driftskostnaderna, dvs. avgiften till föreningen, som är 3100 kr/månad. Totalt kan man alltså ta 

ut 9 433 kr för denna tvåa, alltså 9433 kr – 5400 kr = 4033 kr mer än tidigare. 

Något som inte nämnts i förarbetena eller i kritiken av lagförslaget är att reglerna i den nya 

lagen i praktiken ger grönt ljus för marknadshyror. Låt säga att nämnda 50-kvadratslägenhet i 

Solna har en marknadshyra på 14 000 kr/månaden och att hyresvärden hittar en hyresgäst som 

                                                             
17 Proposition 2012:13/1, s. 69 
18 Holmqvist & Thomsson, s. 16 
19 Enligt exempel på Stockholm stads bostadsförmedlings hemsida, hämtat 2013-05-10 
20 Enligt exempel från Hemnet.se, hämtat 2013-05-10 
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är beredd att teckna avtal för detta, och att nämnda hyresgäst går till hyresnämnden för att få sin 

sak prövad och hyran nedsatt till 9 433 kr/månaden. Hyresvärden kan då enkelt och utan 

repressalier säga upp hyresgästen som flyttar ut efter tre månader och hyresvärden kan då hyra 

ut till ny hyresgäst. Med tanke på den pressade situationen på Stockholms bostadsmarknad är 

det inte troligt att den hyresvärd som vill tjäna så mycket pengar som möjligt på upplåtelsen 

skulle ha några större incitament att följa lagen i detta avseende och hålla nere hyran, eftersom 

det inte är straffbart att hyra ut till en högre hyra, och inga problem föreligger så länge han eller 

hon inte går till hyresnämnden för att få hyran prövad.  

Inga ärenden för sänkning av hyra för upplåtelser som faller under den nya lagen har kommit in 

till Hyresnämnden i Stockholm under perioden februari – maj 2013, alltså de första fyra 

månaderna sedan lagen kom till. Det totala antalet inkomna ärenden hos hyresnämnden i 

Stockholm för hyresprövning i hyresförhållanden har minskat från 64 till 42 jämfört med samma 

period under 201221 och det mesta stärker bilden av att andrahandshyresgäster underlåter att 

anmäla höga hyror eftersom det inte lönar sig med den nya lagstiftningen.  

Samtidigt är det troligt att inte alla som hyr ut sin lägenhet kommer välja att ta ut maximal 

marknadshyra – det är mycket värt för en hyresvärd att ha en bra relation till sin hyresgäst och 

inte riskera för tidig uppsägning. Mer om detta under ”Påverkan på utbudet”.  

INGEN RÄTT TILL ÅTERKRAV AV ÖVERHYRA 

Enligt förarbetena ska det inte längre gå att kräva tillbaka hyra retroaktivt för de 

hyresförhållanden som avses i den nya lagen. Man menar att det räcker att ändringar i hyran 

eller andra delar av avtalet träder i kraft från det datum ansökan kom in till hyresnämnden, och 

att det vore att ta det för långt att därutöver tvinga hyresvärden att betala tillbaka hyra 

retroaktivt22.  

Men hur är lagen skriven? Framgår det att den gamla regeln från JB 12:55 om retroaktiv 

återbetalning av hyra inte längre gäller? I Holmqvist och Thomssons analys23 står att JB 12:55e 

inte gäller vid uthyrning enligt den nya lagen eftersom lagregeln i 12:55 e förutsätter att man 

satt hyran enligt bruksvärdesprincipen. Det är emellertid inte helt glasklart att så är fallet. I 

första paragrafen i ”Lag om uthyrning av egen bostad” står att om inga avvikande bestämmelser 

finns i denna lag, tillämpas 12 kap jordabalken. Och i 12:55 e står det om något som inte 

behandlas i den nya lagen – retroaktiv återbetalning av hyra. Visserligen står det att reglerna 

skall tillämpas om hyresvärden tagit emot en hyra som inte är tillämplig enligt 

                                                             
21 Hyresnämnden i Stockholm, telefonsamtal 2013-05-10 
22 Proposition 2012:13/1, s. 72 
23 Holmqvist & Thomsson, s. 53 
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bruksvärdesprincipen (JB 12: 55 e 2 st.) men det är oklart om regeln ändå skall tillämpas om det 

gäller en alltför hög hyra som har fastställs enligt den nya lagen. 

INGET BESITTNINGSSKYDD 

I den nya lagstiftningen råder inget besittningsskydd så som i Hyreslagen. Lagstiftaren har valt 

att vara tydlig med detta och skriva ut i tredje paragrafen att hyresgästen inte har någon rätt till 

förlängning av avtalet om parterna inte avtalar något annat. Det är dock inte troligt att 

hyresvärden skulle vilja skriva in besittningsskydd i avtalet.  

PÅVERKAN PÅ UTBUDET 

Det är troligt att en friare hyressättning påverkar utbudet i en positiv riktning. Man kan 

förutsätta att utbudselasticiteten för lägenheter är hög då det finns mycket pengar att tjäna för 

de med lägenheter i attraktiva områden och att tröskeln för att hyra ut nu sänks i och med de 

nya reglerna. Man kan tänka sig att någon med övernattningslägenhet i Stockholm gärna hyr ut 

denna några månader istället för att låta den stå tom, om man nu får täckning för sina kostnader. 

Förmodligen kommer detta öka incitamenten framför allt för de som inte redan är tvungna att 

hyra ut till vilken hyra som helst, alltså de mer välbärgade - alternativkostnaden för att hyra ut 

(kostnaden för att låta lägenheten stå tom) är inte särskilt hög för de som inte har höga lån på 

sin bostad.  

Vi borde också kunna förvänta oss att detta får störst effekt i Stockholm och andra orter med 

stor efterfrågan på bostäder. Här finns kapitalstarka hyresgäster och marknadshyran är hög.  

Man kan också förvänta sig att det initialt kommer vara lätt för hyresvärdar att få mycket betalt, 

för de som väljer att sätta hyran så högt som efterfrågan tillåter. Efter hand lär maxhyrorna 

stabilisera sig i takt med att utbudet ökar och det finns bostäder att välja mellan i olika lägen och 

priser. Det blir då lättare för hyresgästerna att göra en bedömning av vad som är skälig 

marknadshyra.  

Det är också troligt att konsekvensen inte blir att hyran i de flesta upplåtelseavtalen sätts till en 

nivå där utbud möter efterfrågan, utan snarare något under. Med den nya avtalsformen har 

hyresgästen alltid en månads uppsägningstid. Den hyresvärd som önskar ha ett längre stabilt 

hyresavtal och inte riskera att behöva hitta en ny hyresgäst med kort varsel är mån om att 

teckna ett avtal som är attraktivt och tryggt för hyresgästen24. Man vill även vara mån om att 

behålla sin hyresgäst om man har lyckats hitta någon som man kanske dels känner, dels har 

                                                             
24 Lind, 1995, s. 320 
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förtroende för. Transaktionskostnaderna för att byta hyresgäst kan vara kostsamma, det tar tid 

att hitta en ny, man kan tvingas låta bostaden stå tom innan nästa flyttar in, man måste ta reda 

på fakta om den nya hyresgästen med mera.  

ANDRAHANDSUTHYRNING AV BOSTADSRÄTT 

ALLMÄNT OM BOSTADSRÄTTER  

En bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet som upplåts av en bostadsrättsförening. Den 

kan köpas och säljas. Bostadsrätten upplåts enligt BRL 1:4 mot ersättning och utan begränsning i 

tiden. För att komma i fråga för upplåtelse av bostadsrätt måste man vara medlem i 

bostadsrättsföreningen som äger lägenheten. Det är bostadsrättshavarens rätt i föreningen som 

utgör bostadsrätten.25 

Bostadsrättsföreningen har enligt BRL 1:1 till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter 

åt medlemmarna. Föreningens syfte är att äga huset och dess uppdrag är att bedriva 

fastighetsförvaltning. Föreningen skall agera i medlemmarnas intresse och se till att husets 

värde inte förstörs, och att ekonomin sköts så att det finns täckning för alla utgifter för drift och 

underhåll26. Föreningen skall ha stadgar som ska ha visst innehåll, bl.a. uppgifter om de grunder 

enligt vilka årsavgiften skall beräknas samt grunderna för fördelning av föreningens vinst.  (BRL 

9:5). Föreningen ska ha minst tre medlemmar, i de allra flesta bostadsrättsföreningar är det fler. 

Dessa kan närvara och rösta vid föreningsstämman, och också utöva inflytande genom att t.ex. 

vara med i styrelsen. 

Styrelsen lyder under föreningsstämman och verkställer de beslut som fattas där men har också 

mandat att fatta egna beslut för föreningens del, ingå avtal och företa andra rättshandlingar i 

förhållande till tredje man. 27Styrelsen bestämmer även vilka månadsavgifter som skall tas ut av 

bostadsrättsinnehavarna. 

Den stora bostadsbristen i storstäderna tenderar att driva upp bostadspriserna. Detta, och 

naturligtvis faktorer som läge och skick påverkar priserna. En annan viktig faktor som påverkar 

priset är förväntad prisstegring. Att köpa en bostadsrätt kan ses som en investering. En 

försäljning kan ske med vinst eller förlust.  

                                                             
25 Victorin et al, Bostadsrätt, s. 27 
26 Victorin et al, Bostadsrätt, s. 74 
27 Victorin et al, Bostadsrätt, s. 74 



19 
 

På grund av att föreningsmedlemmarna investerat i huset är bostadsrättsinnehavare 

förmodligen mer aktsamma om sina lägenheter och sitt hus än boende i hyresrätt28. Man har ett 

intresse av att bevara värdet och även att hålla nere kostnader för underhåll. Storleken på 

utgifterna påverkar månadsavgiften för bostadsrätterna vilket har en direkt verkan på 

marknadsvärdet29. De boende sköter själva det inre underhållet och föreningen ansvarar bara 

för det yttre underhållet av själva huset vilket håller nere kostnaderna jämfört med motsvarande 

kostnader för hyreshus . 

ALLMÄNT OM ANDRAHANDSUTHYRNING 

Trots att bostadsrättshavaren har en stark ställning när det gäller nyttjandet av lägenheten är 

det inte möjligt för denne att hyra ut lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Generellt ligger det 

inte i föreningens intresse att någon annan än medlemmen bor i lägenheten, men det finns inget 

som hindrar en bostadsrättsförenings styrelse från att vara mer generös är vad lagen anger.30  

Den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand har att följa reglerna i bostadsrättslagens 

sjunde kapitel. För att få hyra ut sin lägenhet skall man ha s.k. beaktansvärda skäl och dessa kan 

bestå i studier på annan ort, arbete på annan ort, provboende med sambo m.m. Styrelsen ger i 

normalfallet tillstånd om sådana beaktansvärda skäl föreligger, om inte styrelsen har befogad 

anledning att vägra. (Styrelsen har möjlighet att ge tillstånd även om skäl saknas, det finns inget 

i lagen som säger att de inte får bevilja hur mycket andrahandsuthyrningar de vill.) 

 Den vanligaste typen av sådan befogad anledning är att bostadsrättshavaren redan hyrt ut 

under några år. Enligt förarbetena till lagen31 är lagen utformad så att den boende skall kunna 

hyra ut när det behövs men inte i en sådan omfattning att föreningens möjligheter att trygga en 

god förvaltning äventyras. Man menar att föreningen ofta har ett intresse av att den 

övervägande delen av de boende i huset faktiskt bor där. Skäl som anförs för detta är t.ex. att 

hjälpa till på städdagar och engagera sig i styrelsearbetet. Om styrelsen beviljar tillstånd skall 

detta begränsas till viss tid och får förses med villkor enligt BRL 7:11.  

Skulle föreningen vägra samtycke kan bostadsrättsinnehavaren överklaga detta hos 

hyresnämnden som gör en prövning av fallet. Hyresnämnden har då mandat att godkänna 

uthyrningen över huvudet på styrelsen, om den boende har beaktansvärda skäl för upplåtelsen 

och styrelsen inte har befogade skäl att vägra samtycke. Till följd av detta bär den boende 

ansvaret för att övertyga styrelsen om att beaktansvärda skäl föreligger. Det finns ingen 

                                                             
28 Victorin et al, Bostadsrätt, s. 30 
29 Johansson et al, 2010 
30 Victorin et al, 2011, s. 230-231  
31 Proposition 2002/03:12, s. 70 
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uppräkning i bostadsrättslagen över vad som utgör ”beaktansvärda skäl” men i hyreslagen 12:40 

finns en uppräkning av beaktansvärda skäl som även torde kunna tillämpas på bostadsrätt. 

Skälen skall dock enligt förarbetena tolkas generösare när det gäller bostadsrätter32. 

Bostadsrätten är ju en ägandeform som ligger nära närmare äganderätt än hyresrätt. 

Bostadsrättsinnehavaren får själv bekosta skador och slitage som kommer av en eventuell 

andrahandshyresgäst, och är enligt BRL 7:12 ansvarig för att på egen bekostnad se till att 

lägenheten håller gott skick. Det är därför naturligt att självbestämmanderätten är mer 

omfattande här än när det gäller hyresrätter33.  

FÖRENINGARNAS PERSPEKTIV, RESULTAT AV UNDERSÖKNING  

Om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl är det ingen större mening för föreningen att 

neka tillstånd till andrahandsuthyrning om föreningen inte har befogade skäl att vägra samtycke 

till detta. Annars kommer ju hyresnämnden att ge tillstånd till andrahandsuthyrning. Det är 

framför allt föreningens intresse av att säkerställa en fungerande förvaltning av fastigheten som 

väger tungt i en sådan avvägning. För att ta reda på hur bostadsrättsföreningar ställer sig till 

andrahandsuthyrningar, och hur de själva upplever att det påverkar deras förvaltning, 

kontaktade jag 10 föreningars styrelser och frågade dessa frågor: 

Hur många bostadsrättslägenheter har ni i er förening?  

Hur många av dessa är uthyrda i andra hand just nu? 

Upplever du att andrahandsuthyrningarna i huset är ett problem? 

Vad tycker du är en rimlig gräns för hur stor andel andrahandsuthyrningar er förening klarar 

av? 

Jag gjorde urvalet genom att ringa och mejla runt till bostadsrättsföreningar i Solna som hade 

sina kontaktuppgifter lätt tillgängliga på hemsidan och valde föreningar av varierande storlek. 

Föreningarna hade mellan 23 och 289 bostadsrättslägenheter i varje förening med ett snitt på 

94,5 lägenheter per förening. Av dessa uppgav en att de klarade av hur hög grad av 

andrahandsuthyrningar som helst, bara det var rätt sorts hyresgäster. I det fallet innebar det att 

hyresgästerna skulle vara över 50 år. Den föreningen bestod av 115 lägenheter. Medeltalet för 

vilken grad av andrahandsuthyrning de andra föreningarna kunde gå med på innan föreningen 

skulle drabbas negativt var 10,5 %, och varierade mellan 5 och 15 %. Föreningar större än 50 

                                                             
32 Andersson, 2008, s. 63-64 
33 Proposition 2002/03:12, s. 70 
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lägenheter, föreningen som kunde tänka sig en hundraprocentig andrahandsuthyrningsgrad 

undantaget, angav i snitt 8,8 % och föreningar mindre än 50 lägenheter angav 12,3 %.  

 Ingen av föreningarna hade problem med de befintliga andrahandsuthyrningarna, vilka uppgick 

till 0-13%. 

Dessa 10 slumpvis utvalda bostadsrättsföreningar i Solna hade de en grad av 

andrahandsuthyrningar på mellan 0-13 %, med ett snitt på 2,5 %. Om detta vore representativt 

för hela Stockholm med sina 360 044 bostadsrätter skulle det innebära att 9000 

bostadsrättslägenheter i dagsläget är uthyrda i andra hand.34  

Hur många fler skulle kunna frigöras om man underlättade uthyrningen? Om en större 

avreglering genomfördes, om t.ex. rekvisitet ”beaktansvärda skäl” togs bort tillsammans med en 

anpassning av hyrorna till marknadsmässiga nivåer, skulle boende kunna hyra ut av enbart 

ekonomiska skäl. Stockholms Handelskammare gjorde en enkätundersökning i september 2012 

där det kom fram att 25 % av de boende i bostadsrätt i Stockholm höll det för ganska eller 

mycket troligt att de inom en femårsperiod skulle hyra ut sin lägenhet om det inte fanns några 

hinder för andrahandsuthyrning. Och 25 % av de 360 044 boende i Stockholms bostadsrätter 

blir 90 000 lägenheter som hamnar på andrahandsmarknaden inom en femårsperiod.  

Totalt tillfrågades 1016 personer boende i hyres- och bostadsrätter runtom i Sverige. Detta är 

den enda undersökningen som är gjord på området. Hans Lind et al. gjorde en 

enkätundersökning inom ett närliggande område som del i underlaget till skrivelsen ”Hur skulle 

hyresmarknaden för bostäder i Stockholm påverkas av friare hyressättning?”, där de svarande 

fick ta ställning till påståendena ”Om man fick ta ut en högre hyra när man hyr ut sin bostadsrätt 

så skulle uthyrningen öka betydligt” och ”Om gynnsammare skatteregler infördes så skulle det 

ske en markant ökad uthyrning av lägenheter”. Ungefär hälften av de svarande gav svaret att 

respektive påstående stämde till viss del eller i stor utsträckning.35  

Slutsatsen blir att det finns ett intresse att hyra ut och att uthyrningarna skulle öka, men att det 

är svårt att sia om hur mycket. Men om vi antar att 2,5 % av bostadsrättsbeståndet i Stockholm 

är uthyrt i dagsläget så blir det 9000*5=45 000 lägenheter på fem år, att ställas mot de 90 000 

som skulle ställas till andrahandshyresmarknadens förfogande med friare regler. Det skulle 

alltså enligt dessa lösa beräkningar frigöra 45 000 lägenheter. Enligt Stockholms 

                                                             
34 SCB pressmeddelande 2012 
35 Lind et al, 2008 
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Handelskammare saknas 91 000 bostäder i Stockholm36 och om detta stämmer skulle man alltså 

kunna komma till rätta med en stor del av den bristen. 

En sak i sammanhanget är dock att bostadsbristen som vi känner den idag är ett 

efterfrågeöverskott på lägenheter med reglerade hyror. Tack vare hyresregleringen i Stockholm 

har många lägenheter en hyra långt under jämviktspriset. Skulle man avreglera detta med 

hyrorna och slopa bruksvärdesprincipen skulle de lägenheter som hyrs ut i andra hand hyras ut 

till högre hyror än förr vilket kanske sänker efterfrågan på dessa lägenheter något. Det är 

emellertid troligt att, med tanke på den enorma efterfrågan som finns (91 000 lägenheter) borde 

det inte vara några problem att få de nytillkomna lägenheterna uthyrda till den nya högre hyran.  

HYRESNÄMNDERNAS PRAXIS  

Om styrelsen avslår en ansökan om andrahandsuthyrning kan den boende överklaga detta till 

hyresnämnden. Eftersom hyresnämndens beslut inte går att överklaga (BR 11:3) är det viktigt 

att ha en enhetlig praxis37. Hyresnämnden tar hjälp av förarbetena för att avgöra hur gällande 

lagstiftning skall tillämpas. Enligt förarbetena har styrelsen rätt att neka om rekvisitet 

beaktansvärda skäl inte är uppfyllt, och även om det är det, om den boende redan hyrt ut 

lägenheten en längre period. Efter en sammanhängande uthyrningstid av tre år väger 

uthyrningsskälen mycket lätt. Lagen är utformad som den är för att ge styrelsen utrymme att 

kontrollera att så många som möjligt av de boende i huset är ägare till bostadsrätterna. Man 

anser sig därmed kunna trygga ett engagemang i det ideella arbetet. 

BEAKTANSVÄRDA SKÄL  

När ett ärende kommer in till hyresnämnden är det för att en styrelse har nekat den boende rätt 

att hyra ut. Bostadsrättshavaren har då bevisbördan för att visa att, det trots föreningens 

bestridande, finns beaktansvärda skäl att lämna godkännande till andrahandsupplåtelsen38. Om 

rekvisitet visas uppfyllt är det styrelsens uppgift att visa att de trots detta har befogade skäl att 

vägra samtycke.  

Begreppet beaktansvärda skäl i bostadsrättslagen är avsett att ha en något vidare tolkning än 

den som har ställts upp i hyreslagen39. Bostadsrätten ligger närmare äganderätten och det är ju 

bostadsrättsinnehavaren som svarar för kostnader för slitage etc. som andrahandshyresgästen 

kan tänkas orsaka, och bör därför ha rätt att förfoga friare över lägenheten jämfört med en 

                                                             
36 ”Det saknas redan 91 000 bostäder i Stockholms län”, dn.se  
37 Andersson, 2008, s. 17 
38 Andersson, 2008, s. 18 
39 Proposition 2002:03:12 s. 69-70 
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hyresgäst40. Ägaren till bostadsrätten har dessutom gjort en investering, som hade kunnat 

användas till annat, och bör då äga rätt att förfoga friare över lägenheten än en 

hyresrättsinnehavare.  

I bostadsrättslagen finns ingen uppräkning av vad som utgör beaktansvärda skäl men i 

hyreslagen ges följande uppräkning: ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, 

längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden. (JB 

12:40).  

Denna uppräkning rör hyresrätter och för dessa har man i förarbetena tänkt sig en stramare 

tillämpning än för bostadsrätter. För bostadsrätter skall den tolkas generösare och 

andrahandsuthyrning bör tillåtas även om de skäl som åberopas är av mer varierande slag. 

Tillstånd bör t.ex. kunna lämnas när en förälder som innehar en bostadsrättslägenhet vill hyra ut 

den till sitt barn, eller när man behöver hyra ut lägenheten under en övergångsperiod efter 

förvärvet.41 Det framgår dock tydligt av förarbetena att även om definitionerna på 

beaktansvärda skäl skall tolkas generöst så är det inte meningen att lagen ska öppna upp för köp 

i spekulativt syfte. 42 

BEFOGAD ANLEDNING ATT VÄGRA SAMTYCKE  

Hyresnämndens uppgift i sitt avgörande är att väga bostadsrättshavarens beaktansvärda skäl för 

att hyra ut sin lägenhet mot styrelsens anledningar att väga samtycke. Hänsynen till föreningen 

innebär att om föreningen har tillräckligt tunga skäl som talar mot en upplåtelse bör denna inte 

tillåtas.43 Föreningen har bevisbördan för att visa att de har skäl att vägra samtycke44, och de 

vanligaste skälen som hyresnämnderna tar hänsyn till är att föreningen vill hålla nere antalet 

andrahandsuthyrningar i huset på grund av att de anser sig gå miste om ideella insatser i 

styrelsearbete, städdagar med mera. ”En ändamålsenlig förvaltning och skötsel av föreningens 

hus ska vara möjlig.”45  

Detta innebär i praktiken att föreningen tillåts neka tillstånd om lägenheten redan hyrts ut 

under 1-3 år (beroende på skäl) och att den då inte behöver förlänga tillståndet. ”Ju längre tid 

bostadsrättshavaren avser att inte nyttja lägenheten, desto svagare blir normalt motiven för att 

andrahandsuthyrningen skall tillåtas mot föreningens vilja… Om det är fråga om en förlängning 

av en andrahandsuthyrning bör hänsynen till föreningen ibland kunna innebära att skälen som 

                                                             
40 Andersson, 2008, s. 61 & 58 
41 Proposition 2002/03:12 s.71 
42 Proposition 2002/03:12 s.70 
43 Proposition 2002/03:12 s. 71 
44 Andersson, 2008, s. 18 
45 Proposition 2002/03:12 s. 70-72 
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talar för upplåtelsen inte längre har tillräcklig tyngd.”46 Skälen väger också tyngre ju mer 

”belastad” föreningen redan är av andrahandsuthyrningar i huset. På grund av detta skall alla 

tillstånd tidsbegränsas, så att man vid varje omprövning kan ta hänsyn till effekten av det totala 

antalet andrahandsuthyrningar i huset.47  

Praxis överlag är att man beviljar ett år i taget och högst tre år sammanlagt. Undantagen är 

provsamboende där man enligt praxis inte ger möjlighet till förlängning efter ett år, och 

uthyrning till egna barn där man inte gett tillstånd till mer än sammanlagt 2 år för varje enskilt 

barn.48  

Praxis för uthyrning pga. ålder och sjukdom saknas. Det anses som beaktansvärda skäl om en 

bostadsrättshavare tas in på sjukhus eller annat tillfälligt boende för sjukdom. I bedömningen av 

sådana fall får hyresnämnden av etiska skäl inte ta med i beräkningarna huruvida det är 

sannolikt att bostadsrättshavaren kommer att kunna använda lägenheten igen. Annars är det 

precis som i andra kategorier av skäl – att ju längre tid bostadsrättshavaren är borta från 

lägenheten, desto svagare blir skälen för uthyrningen.49  

Exempel på fall då bostadsrättsföreningen kan tänkas ha befogad anledning att inte lämna 

samtycke är då andrahandshyresgästen inte är skötsam, då bostadsrättshavaren tidigare utan 

tillstånd hyrt ut lägenheten i andra hand eller då uthyrningen är långvarig50. Föreningen borde 

kunna kräva att andrahandshyresgästen skall vara skötsam. Detta har dock aldrig varit ett skäl 

som lett till avslag. Det kan bero på att det är svårt för föreningen att bevisa detta. Bristande 

betalningsförmåga kan dock inte vara skäl att neka tillstånd, eftersom betalningen är 

bostadsrättsinnehavarens ansvar, oavsett vem som bor i lägenheten.51  

DISKUSSION OM BEFINTLIG LAGSTIFTNING OCH PRAXIS  

Lagar och praxis är utformade för att hålla nere antalet andrahandsuthyrningar för 

föreningarnas skull. Man menar att om för många lägenheter bebos av personer som inte själva 

äger andel i föreningen så går man miste om det ideella engagemang som är förutsättningen för 

att föreningen skall fungera. Är det ett bra skäl? Låt oss anta att den boende inte kan eller vill bo 

kvar i lägenheten och ändå får avslag. Han eller hon har då två alternativ, och det är att antingen 

låta lägenheten stå tom eller att sälja den.  

                                                             
46 Proposition 2002/03:12 s. 71 
47 Proposition 2002/03:12 s. 72 
48 Andersson, 2007, s. 85-90 
49 Andersson, 2007, s. 85 
50 Victorin et al, 2011, s. 231 
51 Proposition 2002/03:12 s. 67 
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 Om man tvingas ha lägenheten stående tom (för att man t.ex. inte får tillstånd att hyra ut under 

en längre period av arbete utomlands) så går ju föreningen ändå miste om att ha en engagerad 

boende i huset. För den som inte har råd att låta lägenheten stå tom återstår att sälja. Här står 

bostadsrätten långt från äganderätten.  

Om vi tittar ett slag på icke-beaktansvärda skäl, som t.ex. att man flyttar ifrån sin lägenhet och 

vill hyra ut den i andra hand under en lågkonjunktur i väntan på att kunna få ett bättre pris för 

den, är bostadsrättshavaren helt utlämnad åt föreningens godtycke i det fallet. Den som får 

avslag på sin ansökan tvingas antingen sälja mot sin vilja (och kanske göra en förlust), eller låta 

den stå tom, eller bo i den mot sin vilja. Även i dessa avseenden står bostadsrätten långt från 

äganderätten. Är det rimligt? Den som köpt sin bostadsrätt har gjort en investering och vill själv 

välja tidpunkt för försäljning för att göra maximal vinst. Är det troligt att den som tvingas bo 

kvar i sin lägenhet av ekonomiska skäl i väntan på försäljning vill engagera sig i föreningens 

bästa på det sätt som avses? 

För den som använder sin lägenhet sporadiskt men inte under hela året, och får avslag på sin 

ansökan om att hyra ut under en del av året, återstår inget annat än att låta lägenheten stå tom. 

Inte heller i dessa fall väger argumentet att man vill ha engagerade boende särskilt tungt.  

Vad skulle hända om man släppte andrahandsuthyrningarna fria? Vad händer om alltför få 

engagerar sig i styrelsearbetet? Och är det verkligen så att de som hyr ut i andra hand inte 

intresserar sig för arbetet? Den personen har ju fortfarande investerat i en lägenhet och är 

intresserad av en god värdeutveckling och av att huset blir väl förvaltat. Det kanske är fel att 

anta att bara för att man inte bor i huset, så har man inget intresse av att dra sitt strå till stacken 

med det som behövs. En möjlig lösning kunde vara att låta de boende betala för extern 

administrativ och ekonomisk förvaltning av huset istället för att vara beroende av ideella 

insatser, i de fall inga intresserade finns.  

Som det ser ut idag har andrahandsuthyrningar enbart negativa konsekvenser för föreningarna. 

Det innebär inga extra inkomster eller fördelar. De boende å sin sida tjänar inget på att engagera 

sig ideellt i föreningsarbetet (förutom ett mindre arvode), om det finns andra i föreningen som 

gör jobbet lika bra i deras ställe. Om lagen istället var utformad så att uthyrningar inte var till 

enbart nackdel för föreningarna kanske läget skulle bli annorlunda och fler lägenheter skulle 

komma ut på hyrmarknaden. Att ta ut en extra avgift vid andrahandsuthyrning som utjämnande 

åtgärd är inte tillåtet idag. Enligt BRL får man bara ta ut fem avgifter av hyresgästen: insats, 

upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och årsavgift och den typen av avgift 

ingår inte i någon av dessa. Innan bostadsrättslagen trädde i kraft 1991 var det möjligt att ta ut 



26 
 

en mindre avgift i samband med andrahandsuthyrning. I förarbetena52 till bostadsrättslagen 

diskuteras dock bostadsrättsföreningars uttag av avgifter och det framgår tydligt att man nu 

avvisar tanken på avgift för andrahandsuthyrning.  

En möjlig konsekvens av slopandet av bruksvärdesprincipen i kombination med att det 

fortfarande krävs beaktansvärda skäl för uthyrning är att bostadsrättshavare kanske hyr ut utan 

tillstånd från styrelserna eftersom det finns vinster att göra. Enligt BRL 7:18 2 pt kan 

bostadsrätten förverkas om den hyrs ut i andra hand utan tillstånd, men av BRL 7:20 1 st. följer 

att uppsägning bara får ske om rättelse inte vidtagits efter tillsägelse. Bostadsrättsinnehavaren 

har alltså möjlighet att utan risk hyra ut lägenheten i andra hand utan tillåtelse, förutsatt att han 

eller hon ser till att hyresgästen flyttar ut direkt vid tillsägelse från bostadsrättsföreningens 

styrelse. För bostadsrättsinnehavare som annars låter bostaden stå tom är detta kanske en risk 

man är villig att ta om man kan tjäna pengar på detta så länge kontraktet varar.  Detta 

förutsätter naturligtvis att man har en hyresgäst som är villig att kringgå lagens regler om tre 

månaders uppsägningstid för hyresvärden och att man alltså har kommit överens om detta från 

början.  

FÖRSLAGET OM UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT 

FÖRSLAGETS REGLER 

Lagförslaget om ändring i bostadsrättslagen 7:10–11 går ut på att ge bostadsrättsinnehavaren 

större frihet när det gäller att hyra ut sin lägenhet. I och med förslagets genomförande skulle det 

visserligen behövas tillstånd från styrelsen för att hyra ut i andra hand, men styrelsen skulle inte 

i en prövning i hyresnämnden kunna förhindra tillstånd på grund av att den som vill hyra ut 

saknar beaktansvärda skäl för detta.  

Om bostadsrättshavaren disponerat lägenheten mindre än ett år under de senaste tre åren så 

skulle dock beaktansvärda skäl kunna krävas. 

I propositionen anfördes att detta var ett viktigt steg på vägen för att öka antalet upplåtelser i 

bristområden. I Stockholm, Göteborg och Malmö är andelen bostadsrätter av det totala 

bostadsbeståndet nästan 40 %53, och ansågs därför vara en viktig pusselbit i arbetet med att öka 

utnyttjandet av det befintliga beståndet. Nästan alla remissinstanser var negativa till denna del 

av förslaget och skälen som anfördes var i huvudsak att det skulle vara ett hårt slag mot 

föreningars inflytande. Regeringen å sin sida menade att ett slopande av kravet på 

                                                             
52 Proposition 1990/91:92, s. 120-127 
53 Proposition 2012:13/1, s. 72 
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beaktansvärda skäl för de flesta andrahandsuthyrningar av bostadsrätt inte innebar ett avsteg 

från den kooperativa tanken med bostadsrätter – i och med att föreningen fortfarande skulle 

kunna neka tillstånd på grund av att uthyrningen drabbar föreningen negativt54.   

HUR STOR SKILLNAD HADE DET BLIVIT OM FÖRSLAGET GENOMFÖRTS? 

Innan februari 2013, med hyrestak bestämt enligt bruksvärdesprincipen för samtliga 

andrahandsupplåtelser och risk för återbetalning av ”överhyra” enligt JB 12:55 e, var det inte 

möjligt för de flesta av de bostadsrättsinnehavare som hade fullt belånade bostäder att få full 

täckning för sina omkostnader för lån, när de upplät lägenheten i andra hand. I och med den nya 

lagen är det mer attraktivt att hyra ut sin bostadsrätt eller hus eller del av detsamma, och i och 

med att förslaget i praktiken innebär att marknadshyror är tillåtna finns det mycket pengar att 

tjäna för den som vill och kan hyra ut.  

Det är fortfarande troligt att vissa grupper kommer få fortsatt svårt att komma in på 

bostadsmarknaden – de utan referenser och kontakter. I Stockholm är det en uthyrarens 

marknad med stor efterfrågan på bostäder och trots möjligheter att ta ut marknadshyra är det 

troligt att de som investerat mycket pengar i sin bostad väljer en trygg känd hyresgäst framför 

mer osäkra kort. Den som är osäker på sin hyresgäst kommer välja mellan att antingen ta mer 

betalt för att kompensera för riskerna, eller välja att hyra ut till någon annan. De flesta kommer 

välja det andra alternativet, enligt empiriska studier kring diskriminering55. Det kommer 

naturligtvis vara fortsatt svårt även för de som inte har råd att betala de nya, lagligt högre 

hyrorna.   

Det är troligt att lagen (Scenario A) leder till något fler upplåtelser, bland dem som hittills har 

låtit bli att hyra ut på grund av hyresregleringen, som nu kan ta ut marknadshyra. I och med att 

den sista förändringen inte genomfördes kommer dock genomslaget av lagen bero mycket på 

hur bostadsrättsföreningarnas styrelser i Stockholm ställer sig till andrahandsuthyrningar. I 

hyresbostadsutredningen resoneras kring en gräns på 25 % som golv för den uthyrningsvolym 

som alltid skulle vara möjlig56 (förutsatt att lagändringen genomförts) I min undersökning tyckte 

föreningarna i snitt att en andrahandsuthyrningsgrad på 10 % är rimlig för att det inte ska 

drabba dem som förening negativt. Om vi antar att praxis för hyresnämnderna hade satts till 25 

% som golv för den andel andrahandsuthyrningar bostadsrättsföreningar ”får tåla” innan de kan 

hävda befogad anledning att vägra samtycke i en normalstor bostadsrättsförening så är det ju 

                                                             
54 Proposition 2012:13/1, s. 73 
55 Lind, 1995, s. 321 
56 Hyresbostadsutredningen 2012:25, s. 50 
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många lägenheter det handlar om, som på så sätt skulle kunnat frigöras med den nya 

lagstiftningen.  

Om det sista förslaget hade gått igenom (Scenario B) hade det sannolikt lett till fler upplåtelser 

av bostadsrätter. Vad hade det inneburit för föreningarna att de fått bevisbördan för att visa att 

de har befogad anledning att vägra samtycke? Att döma av praxis är de enda skäl som gått 

igenom hittills i hyresnämndens prövningar av föreningars påstådda anledningar att vägra 

samtycke, att bostadsrättsinnehavare redan hyrt ut under en period. Skäl som att 

andrahandshyresgästen inte är skötsam eller att bostadsrättsinnehavaren tidigare hyrt ut utan 

tillstånd saknas i praxis och det kan bero på att det är svårt för en förening att bevisa detta. 

Kontrakt från tidigare uthyrningar är lätta att visa upp som bevis. Och hur blir det om 

hyresnämnderna ska ta ställning till föreningens påstående om att föreningens förvaltning 

äventyras med fler andrahandsuthyrningar? Detta är naturligtvis något hyresnämnden skulle få 

ta hänsyn till och titta på i varje enskilt fall men det är troligt att det efter ett tag skulle bli fråga 

om att jämföra tidigare föreningars skäl. Om den tjugofemprocentsgräns för ett golv för tillåten 

andrahandsuthyrningsgrad som nämndes i SOU 2012:25 vore vägledande skulle många 

föreningar behöva tillåta långt fler uthyrningar än vad de själva vill. I min undersökning av 10 

bostadsrättsföreningar var det ingen (förutom den som angav hundra procent) som angav att 

deras förening skulle klara av så mycket som tjugofem procent. 

En sak man har kunnat se sedan införandet av den nya lagen (Scenario A) är att inga ärenden 

som gäller avtal som gäller upplåtelser inom ramen för den nya lagen hamnat hos 

hyresnämnden hittills. Regeringens uppskattningar om att genomförandet skulle leda till 40 000 

nya upplåtelser per år och att en fyrtiondel, 1 000 fall per år, skulle hamna hos hyresnämnden, 

kanske inte är realistiskt? Visserligen har det inte gått så lång tid, men det finns helt enkelt inte 

någon bra anledning för en andrahandshyresgäst som är missnöjd med hyran att vända sig till 

hyresnämnden för prövning enligt den nya lagens regler, eftersom man inte får tillbaka något av 

det man redan betalat och hyresvärden lätt kan säga upp avtalet och hitta en ny hyresgäst.  

Den största förändringen av den nya lagen kommer bli att det som tidigare var en svart 

andrahandsmarknad blir synlig och att det blir lättare att jämföra olika alternativ, både för de 

presumtiva hyresgäster som letar bostad och för den som önskar hyra ut sin lägenhet och vill 

jämföra sin bostad med jämförbara lägenheter på andrahandshyresmarknaden för att kunna 

sätta en rimlig hyra.  

Den lagändring i bostadsrättslagen som inte blev av berör inte villor och radhus – även där kan 

vi komma att se en ökning av antalet upplåtelser. I Stockholm, där behovet av bostäder är som 

störst, består dock bostadsbeståndet av 73 % flerbostadshus och endast 27 % småhus. Av 
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flerbostadshusen i Stockholm är andelen bostadsrätter rekordstor sett till resten av riket och 

historiskt bakåt i tiden – c:a 51%. Antalet bostadsrätter i Stockholm är alltså 360 044.  

 

 

Figur 1 Jämförelse hyresrätter - bostadsrätter i riket från scb.se 

Sedan 2000 har det skett c:a 155 000 ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt i Sverige. 72 % 

eller 112 000 av dessa finns i Stockholms län.57 Trenden fortsätter med ombildning av 

hyresrätter till bostadsrätt och nybyggen av bostadsrätter, och att döma av detta är det i 

regelverken kring andrahandsupplåtelser i bostadsrättsbeståndet som man kan göra en verklig 

förändring för Stockholms bostadsmarknad.  

Om inget av lagförslagen från 2013 års budgetproposition gått igenom, om nollalternativet 

(Scenario C) jag redogjorde för i syftet hade realiserats, hade vi fått se en fortsatt utbredd 

svartmarknad för uthyrning. Med nollalternativet är det inte rimligt att 

andrahandsuthyrningarna hade ökat.  

I och med det lagförslag som infördes, alternativ A, alltså den nya lagen och dess följdändringar, 

kommer vi förmodligen få se ett ökat antal andrahandsuthyrningar men hur stor förändring vi 

får se är beroende på inställningen hos bostadsrättsföreningarna. Incitamenten för att hyra ut 

ökar i och med införandet av marknadshyror men om detta leder till fler uthyrningar i 

bostadsrättsbeståndet är beroende av bostadsrättsstyrelserna och hur pass generösa de väljer 

att vara med att bevilja tillstånd. Detta kan variera mycket från förening till förening (i min lilla 

undersökning varierade svaren på godtagbar andrahandsuthyrningsgrad mellan 5 och 15 

procent). Och vad är en rimlig gräns? För en större förening ligger gränsen sannolikt högre än 

för en mindre, men varierar ändå mycket från förening till förening. Idag är det sällan något som 

tas upp i mäklares lägenhetsinformation men kanske kan det komma att ändras. För den som 
                                                             
57 Bostadsrätterna fortsätter öka på hyresrätternas bekostnad, scb.se 2012 
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köper en bostadsrätt kan det komma att bli viktigt att veta hur styrelsen ställer sig till 

andrahandsuthyrningar för den som planerar att tjäna pengar på sin bostad även utöver det som 

faller under ”beaktansvärda skäl”. Detta kan emellertid ändras eftersom både styrelsens 

sammansättning och inställning kan ändra sig över tid.  

Om alternativ B blivit verklighet, det vill säga om även förslaget om att ändra bostadsrättslagen 

gått igenom, hade det lett till att många bostadsrättsföreningar sannolikt blivit missnöjda med 

hyresnämndens domar i samband med överklagande av andrahandsuthyrningsbeslut. 

Bostadsrättsföreningarna skulle vara tvungna att efter hand anpassa sig och acceptera en högre 

grad andrahandsuthyrningar, eftersom de sannolikt skulle öka i de flesta föreningar och de 

skulle behöva hitta former för att anpassa sig till detta. Farhågorna om att förvaltningen skulle 

äventyras är förmodligen något överdriven dock, eftersom föreningarnas beslut om att neka 

tillstånd inte skulle upphävas av Hyresnämnden i de fall där de kunde påvisa att de hade 

befogade skäl att vägra samtycke till andrahandsuthyrning.  
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BILAGA 1 

 

1 § Denna lag gäller hyresavtal, som avses i 12 

kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon 

utanför näringsverksamhet upplåter en 

bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. 

Lagen gäller dock inte upplåtelse av hyresrätt i 

andra hand. Om inga avvikande bestämmelser 

finns i denna lag, tillämpas 12 kap. 

jordabalken. Om fler än en lägenhet upplåts, 

gäller lagen endast den första upplåtelsen.  

 

2 § Avtalsvillkor som strider mot bestämmelse 

i denna lag är utan verkan mot hyresgästen 

eller den som har rätt att träda i hans eller 

hennes ställe, om inte annat anges. 

 

 

3 § Hyresavtalet ska ingås för bestämd tid, 

högst två år. Anges ingen hyrestid i avtalet, ska 

den anses vara ett år. Hyresavtalet får 

förlängas genom att parterna kommer överens 

om att det ska gälla ytterligare viss tid, högst 

två år. Träffas ingen överenskommelse om 

förlängning av hyresavtalet, upphör avtalet att 

gälla vid hyrestidens slut.  

Hyresgästen får alltid säga upp hyresavtalet 

att upphöra att gälla vid månadsskifte som 

inträffar tidigast efter en månad från 

uppsägningen. Hyresvärden får säga upp 

hyresavtalet att upphöra att gälla vid 

månadsskifte som inträffar tidigast efter tre 

1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 

kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon 

utanför näringsverksamhet upplåter en 

bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. 

Lagen gäller dock inte upplåtelse av en 

hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet 

upplåts, gäller lagen endast den första 

upplåtelsen. Bestämmelserna i 12 kap. 

jordabalken gäller, om inte något annat har 

föreskrivits i denna lag. 

 

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med 

bestämmelserna i denna lag är till nackdel för 

hyresgästen eller den som har rätt att träda i 

hans eller hennes ställe är utan verkan mot 

denne, om inte annat anges i lagen. 

 

3 § Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om 

inte en bestämd hyrestid avtalas. Om 

hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det 

sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal 

som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid 

hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även 

sägas upp till upphörande före denna 

tidpunkt. 

 

Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att 

upphöra att gälla vid månadsskifte som 

inträffar tidigast efter en månad från 

uppsägningen. Hyresvärden får, utan att 
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månader från uppsägningen, om inte längre 

uppsägningstid har avtalats. 

 

 

 

 

4 § Vill hyresvärden eller hyresgästen att 

hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon 

skriftligen meddela detta till motparten. Om 

överenskommelse inte kan träffas, har han 

eller hon rätt att hos hyresnämnden ansöka 

om ändring av hyresvillkoren.  

 

Hyresnämnden ska fastställa hyran till ett 

godtagbart belopp. Hyran ska inte anses som 

godtagbar, om den påtagligt överstiger 

kapitalkostnaden för att äga en sådan bostad 

som upplåts och driftskostnaderna för 

bostaden. I fråga om avsändande av 

meddelanden enligt första stycket gäller 12 

kap. 63 § jordabalken.  

 

 

 

5 § Hyresnämndens beslut om ändring av 

hyresvillkoren anses som avtal om villkor för 

fortsatt uthyrning. Hyresnämnden ska besluta 

att villkoren ska gälla från dagen för ansökan 

hos hyresnämnden eller, om det finns skäl, 

från en senare tidpunkt, dock senast från 

hyresrätten är förverkad, säga upp 

hyresavtalet att upphöra att gälla vid 

månadsskifte som inträffar tidigast efter tre 

månader från uppsägningen, om inte en längre 

uppsägningstid har avtalats. 

Hyresgästen har inte rätt till förlängning av 

hyresavtalet, om parterna inte avtalar något 

annat.  

 

4 § Om hyresvärden eller hyresgästen vill att 

hyresvillkoren ska ändras, ska han eller hon 

skriftligen meddela motparten detta. Kan en 

överenskommelse därefter inte träffas, har 

den som sänt meddelandet rätt att hos 

hyresnämnden ansöka om ändring av 

hyresvillkoren.  

Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om 

inte en lägre hyra följer av avtalet, fastställa 

den till ett belopp som inte påtagligt 

överstiger kapitalkostnaden och 

driftskostnaderna för bostaden. 

Kapitalkostnaden beräknas som en skälig 

avkastningsränta på bostadens 

marknadsvärde. 

I fråga om avsändande av ett meddelande som 

avses i första stycket tillämpas 12 kap. 63 § 

jordabalken. 

 

5 § Hyresnämndens beslut om ändring av 

hyresvillkoren anses som avtal om villkor för 

fortsatt uthyrning. Hyresnämnden ska besluta 

att villkoren ska gälla från dagen för ansökan 
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dagen för hyresnämndens beslut.  

 

6 § Beslut av hyresnämnden enligt denna lag 

får överklagas inom tre veckor från den dag 

beslutet meddelades. Ett överklagande enligt 

första stycket ska ges in till hyresnämnden.  

Överklagandet tas upp av Svea hovrätt. 

hos hyresnämnden eller, om det finns skäl, 

från en senare tidpunkt, dock senast från 

dagen för hyresnämndens beslut. 

 

6 § Ett beslut av hyresnämnden enligt denna 

lag får överklagas inom tre veckor från den 

dag det meddelades. Ett överklagande enligt 

första stycket tas upp av Svea hovrätt. 

Överklagandet ska ges in till hyresnämnden. 

I fråga om rättegångskostnader i hovrätten 

tillämpas 12 kap. 73 § jordabalken. 
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BILAGA 2 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap, 11 § 

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en 

andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren 

ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om 

hyresnämnden lämnar tillstånd till 

upplåtelsen. Tillstånd  skall  lämnas, om  

bostadsrättshavaren  har beaktansvärda skäl 

för upplåtelsen och  föreningen inte har någon 

befogad anledning att vägra samtycke. 

Tillståndet  skall  begränsas till viss tid.  

  

  

 I fråga om en bostadslägenhet som innehas av 

en juridisk person krävs  det  för  tillstånd  

endast  att föreningen inte har någon befogad 

anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan 

begränsas till viss tid. 

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan 

förenas med villkor. 

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en 

andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren 

ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om 

hyresnämnden lämnar tillstånd till 

upplåtelsen. Tillstånd  ska  lämnas, om 

föreningen inte har någon befogad anledning 

att vägra samtycke.  Om bostadsrättshavaren 

under de föregående  tre  åren  har disponerat 

lägenheten  för eget brukande  i mindre än ett 

år,  får tillstånd lämnas endast om 

bostadsrättshavaren har  beaktansvärda skäl 

för upplåtelsen.  Tillståndet ska begränsas till 

viss tid.   

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av 

en juridisk person är det för tillstånd  alltid 

tillräckligt  att föreningen inte har någon 

befogad anledning att vägra samtycke. 

Tillståndet kan begränsas till viss tid.  

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan 

förenas med villkor. 
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